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Este trabalho é um recorte da pesquisa realizada no Grupo Transdisciplinar de

Pesquisa Jurídica para a Sustentabilidade, sendo a temática do estudo o meio

ambiente, onde o enfoque é dado ao resgate histórico sobre a modernização

tecnológica do espaço rural no mundo e no Brasil e o seu impacto no meio

ambiente. Tem se os seguintes objetivos neste trabalho: identificar quais tipos

de transformações técnicas afetaram o espaço rural; observar como a

modernização incidiu sobre a paisagem rural do Brasil; analisar os dispositivos

constitucionais que contemplam ao meio ambiente exemplo: Art. 225.

CF/1988 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as

presentes e futuras gerações,também em tal análise se abordará os princípios

que orientam as interpretações da questão ambiental. Para efetuar este estudo

o método utilizado é a análise de referencial bibliográfico de pesquisadores e

fontes jurisprudenciais. Logo, conclui-se neste trabalho que a transformação

ocorrida no espaço rural, deve-se a implementação de um novo modelo

agrário e agrícola no Brasil e no mundo baseado no paradigma da Revolução

Verde. Dessa forma causando a perda da biodiversidade das espécies e o êxodo

rural. Além disso, tal modelo possibilitou a formação de grandes complexos

agroindustriais e ainda os artigos que abordam a proteção e regulação do meio

ambiente não possuem eficácia plena sendo usualmente abalados por

propostas de flexibilização das garantias ambientais, uma vez que, os interesses

econômicos prevalecem em prol dos interesses sociais.
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